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Slovo starostky
Vážení občané,
letošní léto, včetně toho babího, překvapivě rychle skončilo a nastává podzim se
svojí poetickou barevnou krásou, ale také deštivým počasím a rychle se krátícími
dny.
Nastává období, kdy finišují stavby, které bylo v plánu dokončit v letošním roce.
Společnost K2 invest s.r.o. již zkolaudovala dalších 19 bytů. V důsledku výstavby
obou bytových domů jsme se však nedočkali přílivu nových občanů do obce tak,
jak by se dalo očekávat.
V září bude dokončena stavba místní komunikace Spojovací, včetně propustku
a veřejného osvětlení, do konce října oprava kapličky a park na obecním pozemku
vedle bývalého bowlingu. Byla dokončena stavba kanalizace v ulici „K háji“ a na
jednání zastupitelstva bude jednáno o prodeji pozemků, ke kterým byla kanalizace
dovedena. Rada obce rozhodla, že pozemky budou tři o větší výměře, namísto čtyř
menších. Na tomto místě bych ráda poděkovala za trpělivost a pochopení všem, kteří
byli stavbami obtěžováni a omezováni.
Zastupitelstvem obce byla na červencovém zasedání schválena Změna
č. 1 Územního plánu Obce Kvasiny. V dokumentu je kromě jiného uvedena nepřípustnost budování ubytoven v obci a řešeno vybudování ochranného valu, který oddělí průmysl od obce. Podmínkou pro vybudování ochranného valu do územního
plánu však bylo rozšíření stávající průmyslové plochy o část území přiléhající k areálu ŠA a.s. východním směrem. Pro tuto plochu byla nastavena velmi přísná regulace
s cílem omezit rozvoj průmyslu na katastru obce na minimum.
V minulém zpravodaji jsem Vás informovala o plánovaném opatření, vybudování
rozšíření příjezdu do průmyslové zóny od kruhového objezdu směrem k závodu, které by mělo přispět k částečnému řešení dopravní situace při výjezdu od brány č. 1,
o celozávodní dovolené. Stavba se však posunula na příští rok.
Navýšení počtu zaměstnanců v závodě ŠA a.s. v Kvasinách je spojeno s mnoha
negativními jevy, které mají dopad na naši obec. S pomocí Městské policie Rychnov
nad Kněžnou se nám sice daří řešit nepovolené parkování automobilů v okolí vstupu
do závodu z obce a přestupky proti veřejnému pořádku, ale stále je velké množství
řidičů projíždějících obcí, kteří nedodržují přikázanou rychlost a nedodržují zákaz
vjezdu na účelovou komunikaci k Černému lesu směrem na Lukavici. Je až zarážející, kolika místním občanům je zcela jedno, že tím přispívají k ničení životního
prostředí v místě, kde bychom se měli všichni snažit ho co nejvíce chránit. Myslivci
by mohli vyprávět o úbytku zvěře v důsledku automobilové dopravy ve volné krajině
a zástupci obce o vandalech, kteří neustále ničí dopravní značení omezující vstup na
tuto komunikaci a komunikaci samotnou. Při sledování řidičů projíždějících automobilů zůstává rozum stát, kdo všechno má potřebu ušetřit pár korun na úkor nás všech.
Závěrem mně dovolte připomenout slova Dalajlámy, který je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Když se ho zeptali, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: Lidé nejprve obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze,
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aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si
neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby
neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.
Ing. Alice Nováková

SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ
Děkujeme všem občanům, kteří se chovají zodpovědně a třídí odpad. K tomuto
účelu můžete využít jak kontejnery na tříděný odpad na několika místech v obci, tak
sběrný dvůr za obecním úřadem. Mnozí z vás sběrný dvůr již využívají, pro ostatní
jsme připravili kompletní shrnutí služeb sběrného dvora:

Sběrné místo se nachází za budovou obecního úřadu v Kvasinách a je
zřízeno za účelem shromáždění tříděných odpadů a odpadů, které nelze
uložit do vlastní sběrné nádoby.
Na sběrné místo mohou bezplatně ukládat odpady pouze:
- fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Kvasinách
a jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- fyzické osoby, které nejsou přihlášeny k trvalému pobytu v Kvasinách,
ale jsou poplatníky výše uvedeného poplatku (majitelé staveb určených
k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty a jiné právnické osoby.
Sběrné místo neslouží ani pro uložení velkého množství odpadu vzniklého například při rekonstrukci rodinného domu apod.
Provozovatel:

Marius Pedersen, a. s.
Průběžná 1940/3, 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 42194920

Provoz sběrného místa zajišťuje pověřený pracovník: Jaroslav Pelinka,
tel.: 770 139 684
Provozní doba sběrného místa:
duben – listopad:
Po
14.00 – 17.00
St
14.00 – 17.00
So
09.00 – 12.00

prosinec – březen:
St
14.00 – 17.00
So
09.00 – 12.00

3
(mimo provozní dobu je sběrné místo uzamčeno, uložení odpadů je možné po telefonické domluvě s pověřeným pracovníkem)
Typy odpadů, které mohou fyzické osoby vozit do sběrného místa:

Směsný komunální odpad

Objemný odpad

Biologické odpady rostlinného původu
(listí, větve, tráva, piliny, dřevo)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nebezpečné komunální odpady

Obecní knihovna
Nastává chladné období, kdy mnozí z nás rádi sáhnou po dobré knize.
Obecní knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu. Otevírací doba knihovny
je vždy ve středu od 15:00 hod. do 18: 00 hod. Za přihlášení se za čtenáře a zapůjčení knih se neplatí žádný poplatek. V naší knihovně se nachází více než 6 000 knih,
které jsou rozděleny na oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež. Oddělení
pro dospělé je rozděleno na literaturu naučnou, detektivky a prózu. Dále je možné si
v knihovně zapůjčit časopisy Vlasta, Týden a Květy. Je zde také zřízeno veřejně přístupné místo internetu. Použití počítače je zdarma a je přístupný v otevírací době knihovny.

Pečovatelská služba Kvasiny
Obec Kvasiny svým občanům a občanům spádových obcí již řadu let poskytuje
pečovatelské služby. Jedná se o pomoc obyvatelům, kteří z důvodu vyššího věku
či zdravotního stavu ztrácejí nebo mají omezenu schopnost sebeobsluhy či nemají
dostatek sil pro péči o domácnost v takové kvalitě, v jaké jsou zvyklí nebo jak by si
přáli. A přání většiny seniorů je žít svůj život ve svém domácím prostředí.
Proto není třeba váhat - k zachování důstojných životních podmínek a přijatelné úrovně života stačí kontaktovat Pečovatelskou službu na tel.: 602 332 883 nebo
emailu: dps@obec-kvasiny.cz. Za dostupnou cenu se kolektiv zkušených a vstřícných odborně vyškolených pracovnic postará o zajištění těchto potřeb klientů: zvládání péče o vlastní osobu (podání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, přesunu z lůžka či vozíku), dovozu obědů, úklidu domácností, nákupů,
pochůzek, praní a žehlení prádla.
Láska začíná doma a žije v domovech, jak řekla Matka Tereza, plnohodnotný život
ve svém přirozeném prostředí Vám můžeme pomoci žít.
Kolektiv Pečovatelské služby Kvasiny
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… a začal nám nový školní rok 2017-18!
V první školní den jsme došli společně do našeho kulturního domu, kde se konalo slavnostní zahájení školního roku za účasti paní starostky, rodičů a příbuzných
a samozřejmě všech žáků i učitelského sboru. Pan ředitel přivítal čtyři nové prvňáčky – Nikolu Fialovou, Adama Jaroslava Grunda, Vanessu Jarošovou a Petra Kubce.
Všichni jsme jim popřáli dobrý start a ať se jim ve škole líbí.

Hned po týdnu vyučování k nám zavítali manželé Paldusovi s cirkusovým představením. Viděli jsme žonglování s kruhy, kužely i s míčky a dokonce žonglování se
skleničkami na nožích či mečích. Celé představení bylo pěkné, ale to ještě nebylo
vše – na řadu přišla zvířátka – pejsci skákali přes překážky a tančili s páníčkem, viděli
jsme i fretku, králíka a mohli si pohladit opravdového mývala! Moc se nám vystoupení
líbilo!

Teď už se zase věnujeme učení a připravujeme se na tradiční podzimní přespolní
běh.
Učitelé školy
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Zprávičky ze školky
Přejeme příjemný začátek podzimních dní.
Do mateřské školy nám přibyly nové děti, které se u nás prozatím rozkoukávají
a starší děti jim v tomto ohledu velice pomáhají. Jsou to naši kamarádi a věříme, že
společnými silami se zapojí do našeho programu a zaběhnutých pravidel.
Za tu krátkou dobu, od
začátku školního roku, jsme
navštívili a pozdravili děti
ze základní školy, podívali
jsme se po třídách a dalších
prostorách mateřské školy.
Prozkoumali jsme prostředí
a okolí mateřské školy, několikrát jsme již navštívili les
a také hřiště před kulturním
domem.
Také nás navštívil malý
cirkus, kde nás zaujalo
žonglování,
kouzelnické triky a drobná zvířátka
v podobě pejsků a malého
mývala.
Na další zážitky se už
moc těšíme a zase se
s Vámi o ně podělíme.
Všem pěkný a barvami
protkaný podzim.
Děti a učitelky z mateřské školy.
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Večery při svíčkách
Po prázdninové odmlce se příznivci Večerů při svíčkách opět sešli 15. 9. v našem
kulturním domě. Pozvání přijali skvělí herci Jana Paulová a Pavel Zedníček. Vyzařovala z nich pohoda a svým milým vystupováním vytvořili příjemnou atmosféru.
Poděkování patří i skvělému publiku.

Dalším večerem 13. 10. nás bude provázet Josef Laufer. 17. 11. přivítáme herečku
Simonu Babčákovou a před Vánoci, 15. 12., nás pobaví Petr Rychlý. Těšíme se na
Vás vždy v 19:00 hodin. Vstupenky s místenkou jsou k dostání v prodejně u Benešů.

Kulturní komise
V letních měsících jsme se věnovali přípravě III.
ročníku Tour de Kvasiny. Rozhodli jsme se touto akcí
opět přispět na Domácí hospic Setkání. Čím déle
dámy ze Setkání známe, tím větší máme obdiv k jejich
práci. Koneckonců, možná jste dvě z nich potkali na
trase – také si nenechaly Tour ujít. Tour jsme tentokrát
pojali ryze prázdninově – jako šipkovanou. Účastníci
si po šipkách prošli další část Kvasin a měli možnost
dovědět se spoustu informací. Za pomoc při přípravě
textů velmi děkujeme panu Fenclovi a paní Mičekové.
Velké poděkování patří paní Klímové a její rodině za
poskytnutí prostor loveckého sálu a tematické vítání
návštěvníků – letošní pauzička na trase se totiž nesla v duchu nedělního čaje či kávy u zámecké paní.
Těší nás, že velký úspěch sklidily bábovky. Byly dílem
nás z kulturní komise. Každá z nás využila své domácí recepty a musíme se přiznat, že nás zahřálo přání
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několika účastníků, abychom zveřejnily recepty. Tři z receptů tedy najdete
v tomto zpravodaji, samozřejmě nechybí slibovaná maková bábovka podle Lucky Palečkové.
Po příjemném odpočinku na zámku
se účastníci vydali směrem do zámeckého parku, kde je vodník a rusalka
prozkoušeli ze znalostí místních ryb.
Dále zavedla Tour účastníky do pár solnických ulic a po malém občerstvení u
krajánka zpět Šárkou a Hájem ke kulturnímu domu. Zde pak vystoupila kapela Klapeto a podávaly se skvělé polévky a guláš.
Toto příjemné odpoledne má ještě
příjemnější dohru
ve skutečnosti, že
se pro Setkání podařilo vybrat 6 524
Kč. Všem děkujeme! Kdo by měl zájem pročíst si text
letošní Tour, najde
ho na webových
stránkách
obce,
v oddílu Kulturní
komise.
V sobotu 9. září
jsme rádi pomohli
zorganizovat Rybářské
závody
mládeže na obecním rybníku. Detailní informace najdete dále v článku rybářského
spolku. Za nás můžeme opět říci, že to bylo úžasné a pro všechny účastníky napínavé dopoledne!
Za týden, 16. září jsme se vrátili na zámek, tentokrát s akcí Večerní pohádkový
les. Bohužel jsme letos opět neměli štěstí na počasí. Ale nevzdali jsme se a navíc
nám pomohla paní Klímová, která nám umožnila využít nádvoří zámku a několik vnitřních prostor. A jaké bylo téma letošní akce? Ze života hmyzu. A tak se děti na svícemi
a lucernami osvětleném zámku setkaly s Ferdou Mravencem, Beruškou, broukem
Pytlíkem, pavoukem, čmelákem, včelkou, motýlem a tak dále. Za odměny děti dostaly slaďoučké koláče a čokoládové berušky od Berušky a pohádkové DVD od Fer-
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dy mravence. Všechny
také potěšila vynikající
gulášová polévka a další občerstvení. Všem,
kteří s akcí pomohli, děkujeme!
I během uplynulých
měsíců jsme s potěšením přáli našim občanům k životním jubileím. 24. září oslavila 90.
narozeniny paní Zdenka
Benešová, gratulujeme!
A co nás čeká dál?
V neděli 8. října odpoledne se můžete těšit na
tradiční dýňování. Při
posvícenské zlaté hodince 16. října nám v kulturním domě zahraje kapela Klapeto.
Nebude samozřejmě chybět vynikající jídlo. 18. října pořádá Škoda Auto v kulturním
domě Setkání s celebritou, a to s Martinem Dejdarem, od 19:00. 21. října se bude
v kulturním domě konat divadelní představení Don Quijote de la Ancha, které
vzniklo v režii Bolka Polívky.
V listopadu Vás rádi uvidíme na také tradičním svatomartinském průvodu, na
divadelním představní pro děti v neděli 26. 11. a na turnajích v šipkách, které se
budou konat pod patronací Škoda Auto a. s.
V sobotu 2. prosince společně rozsvítíme vánoční strom a v úterý 5. prosince
bude Kvasinami procházet Mikuláš s andělem a čerty. Pokud byste měli zájem
o jejich návštěvu, nechte jim prosím vzkaz na obecním úřadě.
A aby nebylo kultury málo, můžete se k nám připojit v sobotu 4. listopadu na
výlet do Prahy za představením Drahoušku, toužím po tobě
v Divadle Radka Brzobohatého,
či v sobotu 16. prosince na
adventní výlet do Prahy spolu
s hudebně divadelním představením Děvčátko – vánoční
příběh, které vzniklo na motivy
příběhu H. CH. Andersena. Lístky
jsou k dostání na obecním úřadě.
Těšíme se na Vás
a přejeme Vám krásné
a barevné podzimní dny!
Vaše kulturní komise
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Zámecký kulturní rok
Velice zprudka k nám přišel podzim a zima se
již začíná připravovat na svou vládu, není proto
od věci zavzpomínat na letní zážitky a trochu se
tím duševně ohřát.
18. června se slavnostně otevřela expozice loutek, kterou uvedlo loutkové představení
O šípkové Růžence. Účast byla velmi hojná
a všem dětem se Růženka moc líbila.
Od 24. 6. do 16. 7. okupovala Galerii rodina
Heleny Hruškové-Štafové se svými nádhernými olejomalbami květin, akvarely a sochami.
27. června se k nám nastěhovalo Poláčkovo léto
s klavírním recitálem Oleny Ivaněnko, který byl
naprosto fenomenální.
O dva dny později proběhlo tradiční a dojemné Slavnostní rozloučení s 9. třídami ZŠ Solnice. 2. července zahráli oblíbení Guitar Arte Trio
své letní melodie a na konci července, 29. 7., se
k nám na zámek vkradla strašidla a noční můry
aneb výstava Bubáci na zámku od Skupiny M,
předních českých umělců. Bubáci u nás straší
až do 1. října.
Léto zakončily dva krásné koncerty, 26. 8.
tradičně příjemný Houslový koncert vítězů soutěže Josefa Muziky v Nové Pace
a 17. 9. cembalový koncert Barbary Maria Willi v rámci Mezinárodního festivalu
F. L. Věka. Společně s kulturní komisí obce Kvasiny jsme uskutečnili dvě krásné akce
– Kvasiny Tour a Pohádkový les.
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Čím si můžeme zpestřit chladné podzimní a zimní dny? Hned 14. října se slouží
v kapli od 17 hodin Mše posvícenská. Od 2. prosince do 4. února si budete moci
prohlédnout betlémy na již tradiční zámecké výstavě a rok zakončíme 28. 12. další
tradiční akcí – neopominutelným a oblíbeným Punčovým koncertem s Guitar Arte
Trio J. Kaulferse.
Těšíme se, až se s Vámi na některé z našich akcí
v hojném počtu potkáme.
Soňa Klímová

Naši důchodci
11. 7. jsme se probudili do zamračeného a rozpršeného rána. Ale počasí nám
neubralo nic z dobré nálady a těšili jsme se na návštěvu státního zámku ve Žlebech.
Městečko Žleby má hlubokou historii, sahající až do 13. století. Dodnes je tu
k vidění několik zajímavých kulturních památek, kde tou nejvyhledávanější je právě
zámek s přilehlým parkem a oborou a který byl právě cílem našeho prvního zastavení.

Pohled na úžasně zachovalou, rozsáhlou a opečovávanou památku nás uchvátil.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a za výkladu příjemné průvodkyně jsme si prohlédli
jeden ze tří zámeckých okruhů. Začali jsme na nádvoří a pokračovali přes rytířský
sál do místností s výstavou nejrůznějších dobových zbraní, nábytku a jiných starožitností. Exkurzi jsme zakončili ve velmi dobře zachovalé kuchyni s krásným cínovým
a měděným nádobím a dosud funkčními kachlovými kamny.
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Po prohlídce zámku jsme poobědvali a pokračovali směrem k Čáslavi, kde jsme
navštívili zahradnictví Starkl. Po asi hodinovém kroužení mezi jejich výpěstky si skoro každý z nás nesl nějaký z nich do autobusu.
Ještě nás čekalo starobylé město Čáslav, mající velmi bohatou historii a spoustu
kulturních památek. Společně jsme prošli Žižkovou bránou a prohlédli si krásný kostel svatého Petra a Pavla. Pak už si každý se svým volným časem naložil po svém.
Někteří ho využili k prohlídce jádra města, které je památkovou zónou a jiní k posezení a občerstvení, nebo k nákupům.
Po dvou hodinách jsme se sešli u autobusu a již bez zastávky pokračovali domů.
Opět děkujeme panu řidiči Vaverovi a především vedoucí zájezdu paní H. Lukavské, která výlet nejen vymyslela, ale i zorganizovala a řídila.
Moc se vydařil a zúčastnilo se ho 46 osob.
Ve čtvrtek 3. srpna jsme se vybaveni dobrou náladou a zlotými, vydali přes hranice
k našim sousedům do Polska. Konkrétně jsme měli namířeno do města Klodzko, kde
jsme měli nejprve zajednanou prohlídku Minieurolandu - parku zmenšenin známých
světových staveb.
Byli jsme překvapeni rozlohou areálu, který se rozkládá na dvaceti tisících metrech
čtverečních a propracovaností jednotlivých miniatur. Viděli jsme např. Triumfální oblouk a Eiffelovu věž v Paříži, radnici ve Wroclavi, fontánu Di Trevi v Římě, pražskou
staroměstskou radnici, Zwinger v Drážďanech, šikmou věž v Pise, kostel ve Vambeřicích a Klodzku, Big Ben v Londýně aj.
V parku je spousta krásných stromů, keřů a květin, oddechových koutků se závěsnými křesly a lavičkami, altánky a dětský koutek. Mohli jsme se občerstvit ve stáncích
a na konci prohlídky jsme zde i poobědvali.
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Minieuroland se nám opravdu moc líbil a už jsme se těšili na exkurzi po samotném
starobylém městě Klodzku. Na autobusovém nádraží na nás čekal polský průvodce
a prohlídka mohla začít.
Vedl nás po nábřeží Kladské Nisy, přes lávku na levý břeh, kde se nachází středověké jádro města. Prohlédli jsme si farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, pokračovali jsme na most svatého Jana a pak stoupali křivolakými uličkami na náměstí
s novorenesanční radnicí. Prohlédli jsme si ještě kostel svatého Vojtěcha a Jiří, votivní sloup Panny Marie a budovu Muzea Hrabství kladského. S průvodcem jsme se dostali až pod hradby bastionové pevnosti na Zámeckém návrší, která městu dominuje.
Tady jsme se s průvodcem rozloučili a měli jsme dvě hodiny volného času na to,
abychom se toulali ulicemi města, zašli do některého z mnoha obchůdků, občerstvili
se, nebo jen tak poseděli a odpočívali.
Po 17 hodině jsme se sešli opět na autobusovém nádraží a vraceli se domů. Čekalo nás ještě zastavení u Náchoda v Jiráskově chatě, na večeři.
Vedoucí a pořadatelkou zájezdu byla tentokrát paní A. Matějková, která nám i překládala výklad o Klodzku a my jí za pěkný výlet moc děkujeme. Stejně tak i řidiči,
panu Vaverovi.
14. 9. jsme se po roce opět setkali v Kulturním domě u výborného grilovaného kuřete, jehož přípravy se ujal pan J. Sláma mladší se svými pomocníky z řad místních
hasičů.
Jako vždy vládla příjemná nálada, ke které přispěl i chutný zákusek s kávou a paní
A. Schutová, která přijala naše pozvání a přišla s námi pobýt, zahrát na harmoniku
a zazpívat.
Přišla nás pozdravit i paní starostka, zpravila nás o dění v obci a zodpověděla
několik našich dotazů.
Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli a věnovali nám svůj čas.
Dagmar Friedrichová

Hasiči
Na sklonku školního roku jsme s dětmi zavítali 25. 6. na soutěž Opočenský pohár
v motání hadic a požárním útoku do Opočna. Zde se nám velice zadařilo a po těžkém
klání šestnácti družstev se děti umístily na krásném prvním místě a domů si přivezli kromě medailí
a poháru také putovní pohár starosty
města Opočno, který budeme chtít příští rok určitě obhájit.
První
prázdninový den se konal požární útok
v Čánce, zde se děti
umístily na šestém
místě z celkové-
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ho počtu třinácti družstev. Další závody se konaly až 19. 8. v Ledcích a to v požárním
útoku a střelbě ze vzduchovky, zde se nám ale bohužel nedařilo a skončili jsme až na
sedmém místě ze sedmi zúčastněných družstev. Zato 26. 8. na posledních závodech
započítaných do ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou ročník 2016-2017
pořádaných v Křovicích a to v disciplínách požární útok, kde jsme obsadili první místo
a štafetě 4x60, ve které si děti doběhly pro druhé místo a celkově zde obsadily místo první.
V lize hasičské mládeže pro tento ročník se kolektiv SDH Kvasiny zúčastnil všech
deseti závodů započítaných do celkového hodnocení a v součtu 55 utržených bodů
se umístil na skvělém třetím místě z celkem zapojených dvaceti družstev. Gratulujeme za tak skvělé výkony a doufáme, že v dalším ročníku se posuneme opět o něco
blíže k vítězné metě.
Poslední prázdninový víkend si děti zajeli mimo náš okres, vyzkoušet si soutěž ve
štafetě dvojic a požárním útoku a to 2. 9. ve Sloupně, kde skončili na pěkném třetím
místě. Po vyhlášení se přejelo na Malšovu Lhotu, kde se již tradičně přenocovalo
v tělocvičně místní hasičské zbrojnice a druhý den zde proběhl závod taktéž v požárním útoku, ve kterém děti skončily na třetím místě a štafetě dvojic, kde si doběhly
pro první místo, celkově si tak odvezly medaile i za druhé místo.
Zatím poslední závody se
konaly 16. 9. v Lukavici a jednalo se o braňáček započítaný
do nového kola ligy hasičské
mládeže okresu Rychnov nad
Kněžnou ročník 2017-2018.
Zde se na trati zúročilo vše, co
se děti celé prázdniny pilně učily a trénovaly. Střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie, azimut, skupiny hořlavých
látek, uzle, ručkování po laně
a mnoho dalšího. Družstvo
starších zde obsadilo 24. místo
z 32 hlídek a družstva mladších
1. a 8. místo z celkového počtu
29 hlídek. Tímto skvělým výkonem máme do nového ročníku
skvěle nakročeno, jen vydržet! Jako další závod nás čeká „velký“ branný závod
7. 10. v Olešnici v Orlických horách, doufáme, že vyjde k naší spokojenosti jak pěkné
počasí, tak i umístění a přejeme dětem hodně štěstí.
Poslední červencový týden od 23. do 30. 7. se sjelo 23 dětí našeho sboru do areálu Sokol Albrechtice nad Orlicí na každoroční hasičské soustředění. Zde jsme měli
k dispozici tělocvičnu se sociálním zařízením včetně sprch, velké venkovní hřiště
a posezení s možností opékání, vše v krásném uzavřeném areálu. Spalo se ve stanech a na jídlo se docházelo do nedaleké restaurace U pošty, kde si děti pochutná-
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valy na skvělé kuchyni
a jako překvapení jim
také připravili dětskou
diskotéku na rozloučenou, kterou si všichni moc užili. Přes den
pak soutěžili rozděleni
do týmů v celotáborové hře zaměřené - jak
jinak - na hasičské
disciplíny jako požární útok, vázání uzlů,
napojování a motání
hadic,
zdravovědu,
topografii, střelbu ze
vzduchovky, ručkování
po laně…. Došlo i na
stavění domečků pro lesní skřítky, secvičování hasičských písní nebo koupání v bazénu. Jedno odpoledne přijela s ukázkou své techniky místní jednotka dobrovolných
hasičů, dětem předvedli a ukázali vybavení požárního automobilu, zodpověděli velice ochotně na veškeré zvídavé otázky a dokonce nechali vyzkoušet dýchací techniku
a posezení ve vozidle mercedes, moc děkujeme. Celé soustředění bylo zakončeno
společnou písní, vyhlášením a rozdáním cen včetně medailí. Všem dětem se celé
soustředění moc líbilo a plni zážitků se těší na další rok. Chceme tímto poděkovat
jak místnímu sboru dobrovolných hasičů, tak i obecnímu úřadu včele s panem
starostou v Albrechticích nad Orlicí za
ochotu a vstřícný přístup a těšíme se na
možnou další spolupráci.
Neopakovatelný zážitek se odehrál na
finále stovek v Pískové Lhotě, kde Lukáš
Kroupa z SDH Kvasiny zaběhl s časem
15,07 sekund národní rekord. Po pečlivém přeměření veškerého náčiní mu byl
tento uznán, gratulujeme.
22. 9. byla otevřena „školička“ pro
malé hasiče, do této přípravky mohou
docházet děti od tří let, kde se v kolektivu svých vrstevníků formou hry a zábavy
dovědí něco o „hasičině“, zasportují si
a zajisté si najdou nové kamarády. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek za každého počasí od 16:00 hodin u hasičské
zbrojnice v Kvasinách.
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Velice smutná zpráva nás všechny zaskočila 15. 9., kdy dotlouklo srdce dobrého
člověka, bratra hasiče, dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů v Kvasinách,
pana Josefa Hofmana, a to ve věku 85 let. Rozloučili jsme se s ním 21. 9. v kostele
ve Skuhrově nad Bělou. Čest jeho památce.
Za SDH Kvasiny Karel Chocholouš

ÚSP Kvasiny
21. ročník přehazované mentálně postižených sportovců v Kvasinách
Pořadatelem akce byl Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. Akce se uskutečnila
1. září na volejbalových hřištích v Kvasinách. Pořadatelé i hráči dlouho bojovali s nepřízní počasí. Nakonec ač zataženo, přesto se dal turnaj odehrát.
Turnaj se hrál v kategoriích Ženy - smíšené, Muži a Unified muži. Do Kvasin přicestovalo 10 týmů nejen z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dopoledne bylo
vyplněnou hrou v kategoriích Muži a Ženy smíšené. Kolem poledne byl k obědu tradiční výborný guláš a pak nic nebránilo odehrání kategorie Unified muži (jedná se o tým
složený ze čtyř mentálně postižených sportovců a dvou svých trenérů).

Jelikož počasí nepřálo, nemohl proběhnout doprovodný program od Psí školy Rarášek z Kvasin, a tak po dokončení kategorie Unified muži vymysleli organizátoři z Kvasin
pro zpestření odpoledne a než se nachystá slavnostní vyhlášení výsledků, hru organizátorů z Kvasin proti tzv. Zbytku světa (tým složený z trenérů různých zúčastňujících se
týmů). Byla to výborná podívaná za zájmu všech zúčastněných. U této hry nechybělo
spoustu humoru a vtipných situací, vyhrál tým Zbytku světa.
Vítězem turnaje mentálně postižených sportovců se v kategorii Muži stal již tradičně
Klub Ledce, v kategorii Ženy smíšené - Pohoda Slatiňany a v kategorii Unified muži
také Klub Ledce. Domácí Atletik Kvasiny obsadil v obou kategoriích krásné třetí místo.
Všichni hráči a pořadatelé byli po zásluze odměněni keramickými medailemi z dílny
ÚSP Kvasiny.
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Dobrý skutek
Člen výboru asociace hendikepovaných golfistů ČR Tomáš Prouza, mimo jiné
člověk, který golfové nadšence z ústavu dobře zná, tam předal starší model golfového
simulátoru.
Dárcem byl Michael Schneider ze Sportovního centra Svítkov, kterému bychom
touto cestou rádi poděkovali.
Se skupinou hendikepovaných klientů
provozujeme a trénujeme golf, dá-li se
tomu v našem pojetí tak říkat, už řadu let
a kluci mají tento druh pohybu moc rádi.
Věnovaný dar co nejdříve vyzkoušíme
a v nadcházejícím podzimním počasí to
bude pro uživatele kvasinského ústavu
vítaná změna a zpestření volnočasových aktivit.
Ještě jednou velký dík těm, kteří myslí na ty, kteří neměli tolik štěstí, aby se zařadili
mezi zdravé s možností dělat všechny normální věci v plném rozsahu a rozhodovat
o svém osudu.
Martin Fletcher

Volejbal
Úspěšný celostátní turnaj v Českých Budějovicích
Ve dnech 10. – 11. června 2017 se uskutečnilo finále v barevném minivolejbale
v Českých Budějovicích. Díky výborným výsledkům z festivalů se do finále kvalifikovala tři naše družstva:
Oranžoví - J. Moravec, M. Suk, H. Morrisová,
Červení - L. Marková, N. Morrisová,
Modří - T. Kouřimová, P. Krassek, E. Kapcová, J. Roštlapilová
V sobotu začínaly základní skupiny v 10 hod. a naši mladí volejbalisté si mezi
konkurenty z celé ČR vedli výborně. Po 16. hod. základní skupiny skončily a malá
vesnice z východních Čech si vedla opravdu skvěle! Oranžoví – 1. místo ve skupině,
červení – 2. místo ve skupině, modří – 3. místo ve skupině
Večer jsme navštívili utkání světové ligy mužů v Budvar aréně ČR – Nizozemí. Ve
skvělé atmosféře naši volejbalisté nestačili na borce z Holandska a prohráli jasně
0:3. Děti si i přes porážku našich volejbalistů zápas skvěle užily a vytvořily bouřlivou
atmosféru.
V neděli jsme se probudili do krásného letního dne. Po příjezdu na sportoviště TJ
Meteor, kde se turnaj odehrával, nás čekalo nemilé překvapení. Nehrály se finálové
skupiny podle výsledků ze soboty, ale rozlosoval se úplně nový turnaj. Družstva se
rozlosovala do skupin náhodně. Strhla se kolem toho velmi bouřlivá diskuze, ale
nařízení ze svazu bylo neměnné! Nedělní umístění: oranžoví – 2. místo, červení –
5. místo, modří – 5. místo
Během nedělního dopoledne přišli děti navštívit čeští reprezentanti, rozdali spoustu autogramů a společně se s dětmi vyfotili. Turnaje se zúčastnilo 950 dětí + trenéři
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z celé ČR. Byl to největší turnaj v barevném minivolejbale, který se kdy uskutečnil.
Pořadatelsky byl zvládnutý na jedničku.
Zlato a stříbro z Ostravy
Ve dnech 29. a 30. července 2017 se konalo celostátní kolo barevného minivolejbalu v Ostravě. Prázdniny se však podepsaly na menší účasti malých volejbalistů
a na odehrání turnaje tak postačila sobota. My jsme však s dětmi zůstali do neděle
a jeli si prohlédnout Dolní Vítkovice (průmyslový areál, Důl hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren – národní kulturní památka).
Jako tradičně jsme naplánovali odjezd již na pátek. Ubytováni jsme byli na kolejích
VŠB TU – Ostrava. V sobotu ráno jsme se přesunuli na sportovní areál hned vedle
kolejí. Pořadatelé zorganizovali menší volejbalovou rozcvičku s míčem vedenou profesionálními trenéry. Poté následoval samotný turnaj.
Kvasiny v Ostravě reprezentovaly 2 týmy: oranžoví – M. Suk, J. Moravec, H. Morrisová, červení – N. Morrisová, M. Štěpán.
Oranžoví – Honzík s Márou a Helenka - hráli ve své obvyklé, tzn. výborné formě
a zaslouženě vybojovali 1. místo! Pořadateli byli vyhlášeni „Mistry ČR v oranžovém
minivolejbale za rok 2016 – 2017“.
Červení – Nelča s Michalem si také vedli skvěle a po jedné prohře obsadili 2. místo! Počasí nám přálo, děti si užily pěkný volejbalový den a kvasinský volejbal jsme
opět výborně zviditelnili v další části ČR.
–Sobotní večer jsme navštívili Finále World Grand Prix žen (utkání ČR – Polsko).
Podpora fanoušků byla veliká, ale na vítězství to nestačilo. Naše volejbalistky podlehly Polsku 1:3.
Tímto
turnajem
skončila další úspěšná kvasinská minivolejbalová sezóna
2016-17.

Foto z turnaje v Ostravě, kde jsou naše děti společně s volejbalovou reprezentací ČR žen.

Letní
soustředění 2017
Letošní letní soustředění jsme opět
uspořádali v našem
pěkném
volejbalovém areálu v Kvasinách.
V neděli 20. srpna
2017 jsme se okolo
16 hod. začali scházet. Soustředění se
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zúčastnilo 15 dětí: K. Dusbabová, V. Kapcová, E. Bártková, M. Suk, J. Moravec,
H. + N. Morrisovy, L. Marková, E. Pišlová, P. Neugebauerová, J. Roštlapilová, T. Kouřimová, E. Kapcová, J. Pop, P. Krassek. Celý týden se o děti bez problémů staraly
A. Erbenová, M. Moravec, odpoledne jim vypomohl J. Brich a T. Erben. O snídaně
svačiny i večeře se se výborně starala J. Moravcová a Matyášek.
V neděli měly děti největší úkol se ubytovat a postavit stany vedle tribuny. Po rozloučení s rodiči měly volnou zábavu, stejně všichni sáhli po míči, ale ve 22 hod. už
všichni leželi ve svých spacácích.
Vložit foto VOL 2, VOL 3, VOL 4
Budíček byl každý den v 7.30 hod. Po nenáročné rozcvičce čekala na děti vydatná snídaně. Po nabrání sil a ranní hygieně následoval dopolední trénink, který byl
většinou zaměřený na vylepšení fyzické kondice. V 12.15 hod. byl odjezd na oběd,
který jsme měli domluvený v restauraci „U Zlatého soudku“ v Kvasinách. Starali se
o nás vzorně a všem nám moc chutnalo. Svědčily o tom prázdné talíře. Po obědě
jsme nasedli na kola a jeli zpátky na kurty. Auta měla problém nás předjet, protože
takovou kolonu kol tu jen tak neuvidíte. Po příjezdu byl polední klid. Následoval odpolední trénink s balónem. Děti se rozdělily do skupin podle toho, jakou hrají barvu
a trenéři se střídali v trénování skupinek. Na všech dětech bylo vidět po společném
týdnu výrazné zlepšení.
Celý týden nám počasí přálo, proto děti mohly vyzkoušet i spoustu různých pohybových aktivit - plážový volejbal, stolní tenis, tenis s prkenicemi a velmi si oblíbily
volejbalové piškvorky. Soustředění se nám po všech stránkách povedlo!
Děkuji dětem za vzorné chování, byly opět výborný kolektiv!! Děkuji všem, kteří se
na soustředění podíleli a rodičům, kteří donesli něco na zub.
Lupenice –„ Rychnovák 2017“
V neděli 3.9.2017 jsme se zúčastnili prvního ročníku turnaje „Rychnovák“ pořádaného VK Sport RK v Lupenici. Minivolejbal byl zastoupen pouze červenou a modrou kategorií (pouze chlapci). Za náš klub nastoupili červení kluci Honzík Moravec
a Mára Suk.Kluci se s novou sezónou posunuli o kategorii výš z oranžové do červené, ale výsledek byljak je u nich zvykem opět perfektní. Bez jediné porážky jednoznačně celý turnaj ovládlia vybojovali 1. místo! Odměnou jim byl vítězný pohár,
perníková medaile a drobné ceny.
O pohár starosty města Náchoda
Už 7. ročník turnaje proběhl v sobotu 9. 9. 2017 ve sportovním areálu SK Náchod
Na Hamrech“. Turnaje vypsaného pro všechny barvy barevného minivolejbalu se za
náš klub zúčastnili opět pouze červení kluci M. Suk a J. Moravec. V červené kategorii
se přihlásilo pouze 5 družstev. Aby si děti dostatečně zahrály, hrálo se systémem
3 kol (každý s každým) na dobu 10 minut. Kluci tedy odehráli 12 zápasů a všechny
jednoznačně vyhráli! Po týdnu další 1. místo pro VK AŠ Kvasiny v červeném minivolejbale.
VK AŠ Kvasiny děkuje za podporu obci Kvasiny a Královehradeckému kraji.
Kristýna, Jana a Martin Moravcovi
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Chalupářský volejbalový turnaj
Dne 12. 8. 2017 se v rekreační oblasti Malý Uhřínov uskutečnil 6. ročník Chalupářského volejbalového turnaje v Mixech za účasti 11ti družstev. Turnaj zahájil starosta
Liberka p. Šimerda. Hrálo se na dvou travnatých kurtech za ideálního volejbalového
počasí.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin, o rozpis zápasů se bezchybně postaraly
Evča Špringrová a Bára Šklíbová. Hrálo se na dva sety do 16ti bodů bez ztrát. Byl
k vidění krásný volejbal, což potvrdilo asi 100 spokojených diváků.

V závěru turnaje se pak hrálo o konečné umístění, když vítězové skupin se utkali
o první dvě místa, druzí o další dvě, atd. Ukončení bylo v 17,30 předáním hodnotných cen, které si jednotlivá družstva vybírala postupně dle umístění od prvního po
poslední družstvo.
Ceny do turnaje poskytlo více jak dvě desítky sponzorů, firem i jednotlivců, za což
všem patří velký dík!
Jmenovitě se jedná o:
Obec Liberk, Sklo porcelán Janecek, Obchod Benešovi, Škoda Auto, Odbory Škoda
Auto, Pivovar Rampušák Dobruška, Koželužna Solnice, SAS Solnice, Drůbežárna
Semechnice, Maso uzeniny Kališ, Cisco Praha, fa. Orlické Hory s.r.o., Exekutorský
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úřad RK - B. Brychta, Elmopa Marian Pavel, Pojišťovna Uniqa, Podorlická kartonážní Dobruška, Esoprodukt Príšovice, Nářadí Švarc. To byly firmy.
Jednotlivci: Jiří Šimerda Liberk, Klabenešovi Skuhrov n. B., Hela Holcova Praha, Irča
a Vašek Velíškovi HK, Petr Hofman N. Město n. M., Štefka a Jarda Voborníkovi Bratislava.
Poděkování patří i ženám chalupářkám - p. Dáši Zahradníkové, p. Maru Hejhalové,
p. Hele Holcové, p. Jarči Paštové a p.Květě Krásové za napečení výborných dobrůtek. A nemalý dík patří rodině Bukovských za opětovně vzorné a obětavé vedení
občerstvení, (podotýkám NEZIŠTNÉ!), Lukáši Vašátkovi a Petrovi Šabatovi za technické zajištění a všem sousedům a kamarádům za pomoc při budování a následném
úklidu zázemí turnaje.
Závěr dne zpříjemnila country skupina SVM band, která k poslechu i tanci hrála
známé písničky až do půlnoci.
Pořadí:
1/ WBAC „A“
- Hanka Marvanová RK
2/ Sebranka
- Evča Špringrová Skuh.
3/ A je to
- Gabča Dolejší
4/ Hradečáci
- Pavel Novotný HK
5/ Japani
- Míra Petrů RK
6/ Brutus
- Jarda Přibyl Kostelec
7/ Promile
- Ondra Sienczak Praha
8/ Bumbálka
- Radek Šabata Kvasiny
9/ Chalupáři
- Martin Diviš
10/ WBAC „B“
- Jirka Marvan
11/ Zmáchaniny - Janča Pantůčková
Celkem 25 žen a 47 mužů!
Při vyhlašování výsledků byli dále odměněni:
a) nejmladší Eliška Růžičková z dr. A je to
Tomáš Moravec z dr. Chalupáři
b) nejzkušenější Hanka Marvanová z dr. WBAC „A“
Láďa Kovařík z dr. Japani

Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje.

Tenisové léto
Letní tenisová sezóna neúprosně míří ke svému konci, a tak již lze bilancovat její
2. polovinu.
Ta započala 1. července oslavami 60. let od založení klubu. I přes nepřízeň počasí se v areálu sešlo 87 současných i bývalých členů, kteří mohli díky bohaté sbírce historických materiálů zavzpomínat na časy, kdy se hrálo s dřevěnými raketami
a povětšinou v bílém (pominu-li tréninkové flanelové košile).
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Hned následující den prošel areál přeměnou na stanový tábor. Pod vedením 9 trenérů absolvovalo 16 dětí po dobu 6 dnů vcelku náročný a pestrý tréninkový program,
vedoucí ke zlepšení jejich tréninkových dovedností a zvyšování fyzické kondice. Zda
se to zdařilo, mohli mladí tenisté ukázat následně na bezpočtu turnajů, které nabízí celostátní termínová listina. Této možnosti využilo a klub během prázdnin alespoň jednou reprezentovalo 17 dětí a 8 dospělých na více než třiceti turnajích. Na
medailové příčky se podařilo dosáhnout 9 hráčům, kteří v tomto období vybojovali
13 celkových vítězství, dvě 2. místa a dvanáct bronzových umístění. Ostatní hráči
sbírali především zápasové zkušenosti.
Nejpilnějším sběratelem pohárů se stal Martin Holub (foto). V kategorii babytenistů
získal 4 tituly a k nim přidal i 2. a 3. místo. Kompletní medailovou sadu si uhrál stejně
starý Tomáš Jůdl a úspěch
této věkové kategorie potvrzuje ziskem jednoho 3. místa
Honza Nosek.
V žákovské kategorii potěšil Štěpán Paseka vítězstvím
ve dvouhře i ve čtyhře na
turnaji v Hr. Králové. Andrea
Tobišková získala 3. místo
mezi dorostenkami ve Vysokém Mýtě. Úspěšnou kariéru
mezi st. žákyněmi zakončila
vítězstvím na domácím turnaji jak ve dvouhře, tak společně s Klárou Moravcovou
ve čtyřhře.
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Mezi muži se nejvíce dařilo Tomáši Polívkovi.
V průběhu léta si z turnajové šňůry přivezl tři 3. místa
za dvouhru a stejný počet za čtyřhru. Titulu se dočkal v Kvasinách, kde se spoluhráčem J. Blažkem
(hostujícím v této sezóně za Kvasiny ze Dvora Králové) zvítězil ve čtyřhře. Tento turnaj jsme pořádali v termínu od 19. do 21. srpna. Zúčastnilo se ho
24 hráčů ze 14 klubů a během tří dnů jsme mohli
sledovat několik zajímavých utkání a nekompromisní tažení Bódi Noska (foto) za celkovým vítězstvím
(ve finále 6:1 6:2 nad D. Jedličkou ze Žamberka).
Během 2. poloviny září se ještě někteří naši hráči
zúčastní posledních turnajů a bude následovat měsíční pauza před zahájením halové sezóny.
Milan Nosek

Štěpánka Forejtková – In line bruslení
Ráda bych touto cestou poděkovala obci Kvasiny za finanční dar, který jsem použila na mou letošní závodní sezonu v in-line bruslení. Z mého pohledu byla víc než
úspěšná a odměnou je mi účast na berlínském maratonu in-line v příštím roce.
V rámci MCR a Life in line jsem odjela tyto závody:
1. Moravská in-line tour NAPAJEDLA – půlmaratón, 1. místo.
2. World in-line cup OSTRAVA – půlmaratón, 1. místo
3. Moravská in-line tour SALA - Slovensko 17 km, 1. místo
4. Open Varšavská Uhelná
– Most – maraton, 3. místo
5. Mistrovství ČR – Most
– maraton, 1. místo
6. German inline cup PRAHA
- půl maraton, 2. místo
Můj velký dík patří také mé rodině a přátelům, za jejich pomoc
a podporu.
A vy ostatní? Nebojte se koleček, bruslete a radujte se z pohybu.
S přáním všeho dobrého
Štěpánka Forejtková
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Katka Divíšková sportovní střelba
8. - 10. 9. se v Plzni konalo
Mistrovství České republiky v kulových disciplínách. Katku čekal
v sobotu tří polohový závod ze
sportovní malorážky. Podmínky
pro střelbu nebyly moc dobré
a Katka si vystřílela 16. místo.
V neděli se dařilo lépe. Na programu byla sportovní malorážka
60 ran vleže, kde Katka obsadila
v soutěži družstev 2. místo!

Roman Divíšek

Místní organizace Českého rybářského
svazu, zapsaný spolek Solnice

Současná činnosti MO se dá nazvat klidovým obdobím, kdy většina členské základny se věnuje výkonu rybářského práva, tedy sportovnímu rybolovu. Ke sportovnímu
rybolovu členové plně využívají vody v katastru obcí Kvasiny, Solnice a Černikovice
a samozřejmě i dvou rybníků v zámeckém parku a obecního rybníku na Dlouhé strouze. Aby bylo co lovit, MO provedla zarybnění řeky Bělé pstruhem obecným a pstruhem duhovým, do rybníků byl vysazen dva krát kapr a do obecního i pstruh duhový.
Jelikož naše MO nevlastní a neobhospodařuje vody mimopstruhové, členové MO navštěvuji za účelem sportovního rybolovu povodí řek Orlice, Labe, Metuje a samozřejmě největší vodní plochu v okolí a to vodní nádrž Rozkoš u České Skalice. Jaká bude
úspěšnost a spokojenost s úlovky se dozvíme až při odevzdání záznamu o úlovcích
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na konci roku. Ze získaných
informací z našeho revíru
Bělá II, stojí za pozornost úlovek několika kaprů kolem 80
cm a úlovek jesetera 108 cm.
Tyto ryby však nekončí jako
zpestření jídelního lístku, ale
jsou vráceny zpět do vody.
Po stránce hospodaření,
jsme provedli nutnou opravu
barborky na chovném rybníku a zajištění přítoku vody.
Dále byl zajištěn materiál
na opravu náhonu k zámeckému rybníku, tato oprava vyplývá z požadavků majitele areálu. Tím se dostáváme
již do období příprav plánu práce a hlavních úkolů pro rok 2018, včetně zpracování
Zpravodaje 2018. Když průběžně hodnotíme prvé pololetí, tak největší spokojenost je
s dosavadním průtokem- množstvím vody a to jak na řece Bělé a Dlouhé strouze a s
množstvím samovýtěru pstruha obecného, věříme, že se podaří Povodí Labe zajisti
dostatečný průtok vody na Dlouhé strouze, v průběhu zimních měsíců, aby nedošlo ke
zbytečnému promrznutí a následným škodám, jako v loňském roce.
Jedním z hlavních úkolů letošního roku, byla i příprava 3. ročníku rybářských závodů mládeže na obecním rybníku na Dlouhé strouze. MO ČRS tyto závody organizuje ve spolupráci s Kulturní komisí obce Kvasiny. Závody se konaly dne 9. 9. 2018
za větrného počasí za účasti 24 mládežníků a velkého množství rodinných trenérů
a fandů. Vítězem se stal Luščák Dan výkonem 198 cm ulovených ryb. Na druhém
místě Lochman Pavel 140 cm a třetí Dvořáček Radek 111 cm. Největší rybu, kapra
56 cm ulovil Vašátko Filip. Mladí rybáři byli
oceněni poháry, medailemi, věcnými dary
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a o přestávce, než se zpracovaly výsledky závodu, obdrželi špekáčky, které si opekli na připraveném ohni a k zahnání žízně dostali limonády. Již nyní se těšíme na
4. ročník v roce 2018.
Na závěr MO ČRS Solnice chce poděkovat Obci Kvasiny za spolupráci v činnosti
MO, ale i za spolupráci v ochraně životního prostředí a čistoty vod.
Karel Fencl

Wikov Ski Skuhrov nad Bělou
Letní příprava lyžařů v roce 2017
Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé večery využíváme ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po nějaké pěkné knížce,
nebo se věnují činnostem, na které během roku nezbývá tolik času. Jinak to je však
u našich lyžařů. Pro ně je zima právě to nejnáročnější období. Období intenzivních
tréninků a zúročení letní dřiny na závodech. Jakmile napadne první sníh, již se většina víkendů tráví na Deštné a po Vánocích již začínají první závody.
Ke kvalitní přípravě lyžařů patří kromě pravidelných tréninků i letní soustředění.
Prvním letním soustředěním byla, jak již je zvykem voda, která patří k nejoblíbenějším. Letos byla vybrána Vltava. Skupina 20 účastníku zdolala řeku na 8 kanoích,
3 kajacích. Počasí bylo ideální, teplo a slunečno po celou dobu. Odvážlivci v kanoích měli vodu i v těle. Jak příjemné bylo osprchování se teplou vodou v kempech!
O plná bříška vodáků se staral šéfkuchař pan Jelen a pan Pekárek. Vrátili se všichni, sice ne opálení, ale plni dojmů a zážitků.
Letošního týdenního soustředění na Černé Hoře se zúčastnila tréninková skupina žáků, dorostenců a juniorů. Ubytováni jsme byli na Rachotově boudě, kde máme
k letní přípravě vhodné podmínky včetně hřiště a tělocvičny. Pro starší kategorie
jsou také v okolí Černé Hory vhodné silnice pro trénink na kolečkových lyžích.
Samo prostředí v okolí
Krkonoš také přispělo
k dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo skoro samo. Počasí nám
po celou dobu soustředění moc nepřálo, ale přesto trenéry
připravený tréninkový
plán, který obsahoval
pestrou sportovní i zábavnou činnost s řadou netradičních lyžařských
tréninkových
prostředků,
nebylo
třeba upravovat. Jed-
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ním z kvalitních tréninků
byl výstup na Sněžku. Soustředění bylo zakončeno
společným pátečním večerním posezením u ohně,
kde jsme si zazpívali při
kytaře. Závěrem lze říci,
že soustředění se vydařilo.
Povedlo se posunout všestrannou připravenost mladých sportovců. Spokojeni
jsou snad i samotní účastníci soustředění, protože
mají opět mnoho nových
zážitků, na které budou jistě rádi vzpomínat. Poslední letní soustředění se konalo poslední týden o letních prázdninách a to v Hlavňově.
Počasí bylo po celou dobu soustředění velmi pěkné. Program soustředění byl velmi
pestrý - běh, kolo, kolečkové lyže, plavání, pádlování, hry i ranní běhání bosky
v rose. Soustředění se všem líbilo a všichni se těšíme na příští soustředění.
Pravidelně
každý rok pořádá oddíl
Wikov SKI Skuhrov
nad Bělou ve spolupráci s obecním úřadem ve Skuhrově
nad Bělou tradiční
silniční běh – běh
Údolím řeky Bělé,
letos se v sobotu
12. 8. 2017 běžel již
22. ročník.
Další závod, který jsme pořádali
v období léta byl víkendový závody na
kolečkových lyžích – Orlický Rollerski Cup. V sobotu 19. 8. 2017 se jelo z Orlického
Záhoří s cílem na Šerlichu, trať byla dlouhá 10km a vítězi v hlavních kategoriích
byli Kateřina Smutná a Stanislav Řezáč. V neděli 20. 8. 2017 se za pěkného počasí jelo ze Skuhrova nad Bělou s cílem opět na Šerlichu, trať dlouhá 18km. Opět
zvítězili Kateřina Smutná a Standa Řezáč, kteří patří k nejlepším závodníkům ve
světě dálkových běhů.
Pravidelně každý rok pořádá oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Skuhrov nad Bělou Koláčkový běh Wikov SKI
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Skuhrov nad Bělou. Závod proběhne ve středu 20. 9. 2017 na místním hřišti, za
účasti starosty obce pana Milana Bárty a zástupce ředitele ZŠ a MŠ pana Mgr.
Jiřího Nedomlela, formou obratnostního běhu, kde malí a velcí závodníci museli
proběhnout trať, na které je čekaly různé překážky v podobě slalomu mezi slalomovými tyčemi, přeskakování umělých skoků, obíhání špalků apod. Délka a náročnost
jednotlivých tratí se liší od věku závodníků. Zvítězí každý, kdo proběhne cílem.
Odměnou pro všechny účastníky bude sladký koláč. Rodiče dětí se také můžou
seznámit s činností a náplní oddílu lyžování na připravené prezentaci a pohovořit
s trenéry oddílu. Srdečně jste zváni na tuto sportovní akci.
Jak je vidět, skuhrovští lyžaři se o prázdninách opravdu nenudili. Kromě toho,
že natrénovali fyzičku a utužili svaly, užili také spoustu zábavy a legrace.
Popřejme jim všem, aby své dovednosti řádně využili v nadcházející lyžařské
sezóně. První závody je čekají hned po Vánocích. V sobotu 30. 12. 2017 se totiž
jede Orlický pohár v Deštném v Orlických horách. Tak ať skuhrovské barvy zdobí
stupně vítězů co nejčastěji.
Všem příznivcům lyžování přejeme příjemné prožití vánočních svátků, vše
nejlepší v nadcházejícím roce a na shledanou v bílé stopě.
Petr Michl

Spolek Na Venkově a JK Nová Ves
Děvčatům se opět dařilo…
Léto uteklo jako voda jakož i prázdniny, na které jsme se všichni připravovali a těšili.
Letos jsme v rámci 2 táborů obohatili dalších 32 dětí o nové zkušenosti v oblasti chovu zvířat a jezdectví a ve třídenním soustředění 6 děvčat v oblasti pravidel jezdeckého
sportu. Dále jsme se účastnili regionálních závodů, kde jsme opět byli úspěšní. Dětské
hry( 2.6.) v nedaleké Deštné v Orlických horách pro nás byly skvělým pokračováním
naší jezdecké sezóny. V disciplíně jízda zručnosti s vodičem i bez vodiče obsadila
s koněm Luckou 1. místo Kateřina Dandová a 2. místo Terezka Škopová, 6. místo
Eliška Pišlová se Skyem, v jízdě zručnosti v kombinaci se skákáním 6. místo Eliška
Pišlová opět se Skyem, v disciplíně parkur 40cm na styl 1. místo Eliška Pišlová s Luckou, 2. místo Barbora Ježková s Derykem. Na parkurových závodech v Dolním Jelení
(19.8), obsadila Eliška Pišlová
s Derykem 7. místo. Lipovka
(13. 8.)- parkur 50cm- Eliška
Masaříková s Fíkem 5. místo, Martina Ježková se Skyem
6. místo, parkur 60 cm –Martina
Ježková s Fíkem 5. místo, Eliška Pišlová s Derykem 4. místo
a Eliška Masaříková se Skyem
vinikající 2. místo.
K těmto úspěchům gratulujeme!
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V podzimních měsících nás čeká ještě několik akcí a závodů. Spolek Na Venkově pořádá 23. 9. tradiční již 8. ročník Hubertovy jízdy a 7.10. Drakiádu. S jezdeckým klubem Nová Ves plánujeme ještě zúčastnit se Dětských her v Lipovce (30. 9.)
a drezúrních závodů v Dolní Přími a v Litomyšli. Budeme držet palce!
Petra Pišlová

Solnický Brouček
Léto v Broučku se neslo v duchu tvoření. Výtvarné dílny stejně jako minulý rok
podpořila Škoda Auto a. s. Díky této finanční podpoře jsme mohli pořídit různé a neobvyklé výtvarné materiály a s dětmi všeho věku – od batolat až po školáky – si tyto
techniky vyzkoušet. Účast byla hojná a kreativní techniky bavily všechny přítomné, od
dětí přes rodiče až k prarodičům. Tvořili jsme korkové mozaiky, malovali na textil, vytvářeli nádherné gelové svíčky, voňavá aromaterapeutická mýdla, přáníčka technikou
scrapbooking a mnoho dalšího. Za finanční podporu firmě Škoda děkujeme!
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Poslední prázdninovou sobotu jsme ve spolupráci se Škoda Auto a. s. pořádali koloběžkiádu v rámci Rodinného dne s Kodiaqem. Ačkoli nám nepřálo počasí, účast byla
velká. Trasa byla tentokrát kratší, kolem stadionu, ale i tak jsme si na všech stanovištích užili zábavu a zároveň se dověděli spoustu zajímavých informací o tom, jak se
chovat v dopravě. Ceny poskytla Škoda Auto, děkujeme. Velký dík patří všem, kteří
ve svém volném čase neváhali a přišli nám pomoci se zajištěním stanovišť s úkoly!

V létě jsme se také scházeli pravidelně v herně a od září je u nás opět otevřeno tak,
jak už to znáte: každý všední den od 9:00 do 11:30, ve středu navíc od 15:00 do
18:00. Kromě prostoru na hraní vybaveného mnoha hračkami, skládankami, knížkami
pro nejmenší děti a trampolínou, si u nás můžete také malovat nebo tvořit podle chuti
– stačí se domluvit s jednou z tet, s Jitkou, nebo Janou. V Broučku se také můžete
sejít se svými kamarádkami a kamarády s malými dětmi. Pro vaše pohodlí můžete
využít rychlovarnou konvici, kávovar a mikrovlnnou troubu.
Na našem webu www.osbroucek.info a na facebooku Solnický Brouček také pravidelně zveřejňujeme náš program. Pořádáme totiž také akce pro veřejnost a besedy.
V září jsme se sešli na besedách Rodinné vztahy na dálku a Příprava na školu – jak
rozvíjet předškoláky a jak pomoci malým školákům s domácí přípravou na vyučování
tak, aby nebyla strašidlem, ale zábavou. Na konci září jsme také uspořádali Drakiádu.
Jak jistě víte, solnický kulturní dům prochází rekonstrukcí. Konání našich tradičních
bazarů tak, jak jste byli zvyklí, tedy v tuto chvíli není možné. Rozhodli jsme se však
nevzdat a nepřetržitě provozujeme minibazárek v našich prostorách. Jak minibazárek funguje?
Nakupovat můžete přijít v rámci provozní doby (každý všední den od 9:00 do
11:30 a ve středu také od 15:00 do 18:00). Zboží nosí prodávající průběžně, takže
se průběžně obměňuje. Každý prodávající může prodávat maximálně 25 ks (z toho
pouze 2 páry bot) v daném měsíci. Příjem a výdej věcí probíhá v provozní době Broučka. Oblečení označte cenovkou, seznam s vámi Jitka, nebo Jana sepíšou na místě.
Příjem a prodej je průběžně vždy do 25. dne v měsíci, výdej začátkem nového měsíce. Objemnější věci (kočárek, postýlka…) si můžete vyfotit, vytisknout a inzerovat
v našich prostorách takto. A kdy bude jaké zboží možné nabízet a nakupovat?
ŘÍJEN – zimní oblečení + mikiny, čepice, rukavice, teplé oblečení
LISTOPAD – kojenecké oblečení a oblečení pro děti do 2 let
PROSINEC – hračky a knížky
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Pokud budete mít jakékoli
otázky, kontaktujte nás prosím na našem facebooku, na
mailu Inko@osbroucek.info,
nebo na tel. 724 737 947.
A pokud jste u nás ještě
nebyli, najdete nás v Solnici
na náměstí, ve stejné budově, kde je obuv a fitness
centrum, naše prostory jsou
v posledním patře.
Těšíme se na Vás!
Tým Solnického Broučku

Psí škola Rarášek v létě
Psí škola Rarášek v létě nezahálela. Závodní týmy agility pilně trénovaly a bylo
to znát. Ve všech kategoriích, v nichž se závodí, najdeme na bedně naše děvčata
s jejich psíky. Jen na vysvětlenou – agility je sportovní kynologická disciplína, v níž
pes vedený svým páníčkem překonává překážky, rozestavěné na cca 200 metrové
trati, průměrně je 20 překážek, tunely, skokové překážky, kladina, houpačka… Dost
nástrah pro každý tým. Hodnotí se rychlost překonání tratě a bezchybnost. Závodní
týmy jsou rozdělené podle výšky psa do kategorie S – small – malý, M – medium –
střední a L – large – velký.
Výborné umístění zaznamenaly naše týmy na velkých závodech Opsion Rozkoš 17. –
18.6. – Kateřina Voltová s Belly
/boloňský psík/ se umístily na
1. místě kategorie S, v téže
kategorii byla Jitka Čermáková s Montym /bišonek/ druhá.
V témže závodě se v kategorii
L dostala na 2. místo Marie
Čtvrtečková s border kolií
Bonnie a v kategorii M pokročilých byla Karolína Ulčová
s křížencem Sárou třetí. Vynikající umístění se zadařilo
Jitce Čermákové s Montym
v otevřeném závodě – vybojovali si třetí místo. Na
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Sároveckém Fin Cupu
2. 9. ve Vysokém Mýtě
nás vzorně reprezentovala opět Jitka Čermáková
s Montym – v kategorii
S pokročilých zvítězila.
Dvojzkoušky Sirius Opatovice nad Labem v kategorii
L pokročilých si užily Jitka
Štichauerová s Beruškou
/border kolie/ a obsadily
2. místo, v kategorii nejpokročilejších jásala Adéla
Lustyková s Ruby / knírač
střední/, protože vybojovaly také 2. místo.
Koncem léta startovaly
nové dva turnusy školiček – zájemci o výchovu
a výcvik psa se v hojném
počtu dostavují na kvasinské cvičiště a pod vedením
našich zkušených trenérů
pronikají do tajů komunikace se psím kamarádem
a procházejí základním výcvikem poslušnosti. Někteří už v začátcích mají jasno
a začínají docházet i na základy agility nebo na páteční tréningy sportovní kynologie
v disciplíně obrany. Zdá se, že o další rozšíření členské základny je opět postaráno.
Soňa Klímová

Recepty na bábovky z Tour de Kvasiny
Velmi žádaná maková bábovka
200 g mletého máku, 200 g polohrubé mouky, trochu oleje, trochu másla, 4 vajíčka,
prášek do pečiva, trochu marmelády, cukr dle chuti, 1 zakysaná smetana, kousky
hořké čokolády a přidat tolik mléka, aby mělo těsto dobrou konzistenci – zkrátka,
přiměřeně.
Oříšková bábovka
6 žloutků, 25dkg másla, 25dkg cukru, 40dkg pol. mouky, 10dkg mletých ořechů,
¼ l mléka, 1 prášek do pečiva, vanilkový cukr, z bílků sníh, 1 lžíce rumu. Péci zvolna
asi hodinu.
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Tvarohová bábovka
240 g polohrubé mouky, 180 g cukru, prášek do pečiva, vanilkový cukr, 4 vajíčka,
1 vanička měkkého tvarohu, asi 1.5 dcl oleje, nastrouhaná kůra z 1 citronu, mléka
tolik, aby mělo těsto dobrou konzistenci.
Bábovka s kokosem
240 g polohrubé mouky, 180 g cukru, prášek do pečiva, vanilkový cukr, 4 vajíčka,
1 bílý jogurt nebo 1 zakysaná smetana, asi 1.5 dcl oleje, šťáva z 1 citronu, strouhaný
kokos podle chuti, mléka tolik, aby mělo těsto dobrou konzistenci. Libovolnou část
těsta smíchat s kakaem. Formu vymazat a vysypat strouhaným kokosem, do formy
nalít nejprve světlé těsto, potom tmavé.
Koláčky
1/2kg hladké a 1/2 kg polohrubé mouky, 1/4kg sádla a 1/4kg másla - rozdrobit do
mouky. Přidat 3/8l vlažné ho mléka. 16dkg drozdi + cukr na kvasek.4 žloutky, vanilkovy cukr, 2 lžičky soli a 2 lžíce rumu. Vypracovat těsto a hned bez kynuti dělat koláčky.
(Tato dávka je na větší akce- většinou stačí z poloviční dávky.)
Přejeme Vám příjemné pečení a dobrou chuť!

Společenská kronika
Narození
Matěj Polívka
Kristyna Svobodová

Mikuláš Pop
Šimon Slovák

Jubilea
červenec
Rydygr Jaroslav
Nosek Vojtěch
Burgetová Soňa
Ryšavý Jaroslav

82 let
86 let
87 let
88 let

srpen
Rolečková Hana
Zounarová Eva
Dokulil Oldřich
Marelová Stanislava
Martincová Jindřiška
Baran Ján
Plíštil Josef
Šmorancová Marie
Tobyšková Marie

70 let
80 let
75 let
80 let
75 let
89 let
80 let
89 let
89 let

září
Vrkoslavová Lidmila
Vrkoslav Jiří
Marel Stanislav
Benešová Zdeňka
Janeček Jiří

Úmrtí
Lednová Miroslava
František Chovanec
Josef Hofman

70 let
70 let
85 let
90 let
89 let
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AKCE PRO VEŘEJNOST
V KULTURNÍM DOMĚ
každé pondělí od 18:00 cvičení jógy
každý čtvrtek od 18:00 – cvičení kebbelts
název akce
Dýňování
Večery při svíčkách s Josefem Laufrem
Zlatá hodinka s kapelou Klapeto
Večery s celebritou Martin Dejdar
Divadelní představení Don Quijote
Zastupitelstvo
Turnaj v šipkách ve spolupráci se
ŠKODA AUTO
Svatomartinský průvod
Večery při svíčkách se Simonou
Babčákovou
Turnaj v šipkách ve spolupráci se
ŠKODA AUTO
Divadelní představení pro děti
Rozsvícení vánočního stromu
Večery při svíčkách s Petrem Rychlým

datum
8.10.2017
13.10.2017
16.10.2017
18.10.2017
21.10.2017
23.10.2017
5.11.2017

čas
14:30 hod.
19,00 hod.
17,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.
10:00 hod.

12.11.2017
17.11.2017

16,00 hod.
19,00 hod.

19.11.2017

10:00 hod.

26.11.2017
2.12.2017
15.12.2017

15,00 hod.
17,00 hod.
19,00 hod.

Akce jsou průběžně přidávány - sledujte www.obec-kvasiny.cz,
obecní vývěsku, vývěsku před kulturním domem a plakátové plochy.
Změna termínu a času akce vyhrazena, děkujeme za pochopení
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Zubní pohotovost v roce 2017
01.10.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

07.10.

Freemed s.r.o.

08.10.

Bahník Dent s.r.o.

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151

14.10.

-MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

MDDr. Tomáš Jan

Tyršova 515, Opočno

15.10.

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

777 667 353
494 622 114

21.10.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

22.10.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

28.10.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

29.10.

Bahník Dent s.r.o.

- MUDr. Tancurinová Jana

- MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

04.11.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

05.11.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

11.11.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

- MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

17.11.

MDDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

18.11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

12.11.

FSmile s.r.o.

19.11.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

739 046 899

25.11.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

26.11.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

02.12.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

03.12.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

09.12.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

10.12.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

16.12.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

17.12.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

23.12.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

24.12.

MDDr. Olivíková Petra

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

25.12.

MDDr. Pavlová Simona

Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických horách

494 595 292

26.12.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

494 541 757

30.12.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

31.12.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika, Mírové MUDr nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 783

01.01. 2018

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697
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